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LEVERANSVILLKOR FÖR RESTAURANGER
Leveranser sker alla vardagar enligt överenskommelse och i enlighet med följande villkor.
Ordinarie fraktavgift är 250:- ex moms.
Leveranserna är fraktfria från 10 kolli eller 4000:- ex moms. Kan kombineras med vinbeställning från AMKA,
Stockholm
• Vid orderläggning före kl. 11.30 kan leverans normalt ske vardagen efter.
• Snabborder som läggs efter kl. 12.00 dagen innan önskad leverans debiteras med 300:- ex. moms. *
• Snabborder som läggs efter kl. 15.00 dagen innan önskad leverans debiteras med 600:- ex. moms. *
• Leverans samma dag levereras med budbil och kan endast garanteras efter godkännande av distributör.
Uppsala och Mälardalen
• Leverans i Uppsala/Mälardalen sker måndag, onsdag och torsdag.
• Order ska vara Beer Enthusiast tillhanda senast 09.30 vardagen innan dessa dagar.
• Snabborder som läggs efter kl. 10.00 med önskad leverans måndag, onsdag eller torsdag debiteras med 600:- ex. moms.*
Övriga landet
• Vid orderläggning före kl. 11.30 kan leverans normalt ske enligt Beer Enthusiast’s leveransschema, oftast minst två
vardagar senare.
• Snabborder som läggs efter kl. 12.00 med önskad leverans minst två vardagar senare debiteras med 300:- ex. moms.*
• Snabborder som läggs efter kl. 15.00 med önskad leverans minst två vardagar senare debiteras med minst 600:- ex moms.*
* Observera att snabborder endast kan tas med i mån av plats hos Beer Enthusiast’s distributör.

Reklamationer
• Samtliga reklamationer ska ske inom 5 arbetsdagar efter leveranstillfället för att ersättning ska utgå.
• Synlig leveransskada och leveransbrist ska antecknas på fraktsedeln vid leveranstillfället.

Gäller fr.o.m. 1 September 2019
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BELGIEN
VÄSTFLANDERN
BOCKOR

Detta anrika belgiska familjebryggeri grundades 1892 i
den lantliga byn bellegem i Västra flandern.

CUVÉE DES JACOBINS
Denna ölstil kallar belgarna för
“flemish sour red ale” när de ska
beskriva den på engelska. Detta
är bockors flaggskepp och är en
oblandad lambic som buteljeras efter
minst 18 månader på fransk ek.
Doften är stor och komplex med
inslag av bröstsocker, hallon, balsamico, druvor och röda vinbär. Smaken är torr och påtagligt syrlig med
inslag av ek, skogshallon, mörka
körsbär, laktos och vanilj.

Precis som hos flera andra av beer enthusiasts producenter så har bryggeriet ägts och drivits av samma
familj i många generationer, i det här fallet familjen
vander ghinste som också numera utgör namnet på ett
av bryggeriets mest uppskattade traditionella öl. Även
om bryggeriet idag är en modern anläggning så finns
många inslag av hantverk och tradition kvar inom
produktionen med öppen jäsning och vackra bryggkärl
i Gammal koppar.

Avnjut som sällskapsöl, välkomstdrink eller till syrliga desserter och
skarpa ostar.

Produktionen kretsar kring flera belgiska traditionella
öltyper, bland annat bryggs wit, blond, oud bruin samt
olika typer av lambic (spontanjäst öl gjort på delvis
omältat vete).

Antal/kolli:
Art nr:
Pris:
Volym:
Alk. Vol.:

24 flaskor
1068603
28,90 SEK
33,0 Cl
5,5 %

På bockor har man inte bråttom. Flera av ölen genomgår långa perioder av lagring på både fat och flaska för
att uppnå sin typiska karaktär.
www.bockor.be
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ENGLAND
CORNWALL
ST. AUSTELL BREWERY

I den lilla staden St Austell i natursköna Cornwall har
bryggeriet med samma namn bryggt traditionell engelsk
öl sedan 1851. Man är än i dag ett fristående, privatägt
bryggeri i en bransch som annars domineras av internationella koncerner. Produktionens fokus ligger som sagt
på traditionell ale och en stor andel säljs som fatöl på den
lokala marknaden.
Sedan Roger Ryman tillträdde som bryggmästare i början
av 2000-talet så har man dock flyttat den ena foten in i
den mer modernt inriktade craftbeer världen och producerar idag även många prisvinnande öl där smakbilden
domineras av modern amerikansk humle. Det experimenteras även friskt i det nyinstallerade lilla försöksbryggeriet där Roger utforskar ölvärldens mer udda sidor i
mycket begränsade mängder och korta serier. St Austell
är tydliga med sitt miljöarbete och jobbar bland annat
mycket aktivt med att minska koldioxidutsläpp från
produktion och logistik
www.staustellbrewery.co.uk
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ST AUSTELL BIG JOB

ST AUSTELL HICKS

På allmän begäran har St Austell
tagit fram en storebror till omåttligt
populära Proper Job IPA.
Denna öl bryggs bara ett par gånger
om året och tillgången kan därför
stundtals vara begränsad.

St Austell Hicks är bryggeriets
adelsmärke, en Bitter Cornish Ale.
Namnet kommer från bryggeriets
grundare Walter Hicks och ölen en
fint exempel på engelsk ale som är
lite mörkare och alkoholstarkare.

Doften är stor och fruktig med
inslag av marsipan, persika, ananas
och röda bär.

Malten man använder är Maris Otter Pale, Crystal och Black.
Humlen är Progress och Goldings.
Färgen är mörkt gyllene.

Smaken är fyllig och maltig med
distinkt beska och lång eftersmak av
torkad frukt och aromatisk humle.
Passar till ost, husmanskost och
charkuterier. Utmärkt sällskapsöl.

Doften är mustig och aromrik med
inslag av toffee, rostad malt och
torkad frukt.
Smaken är fyllig och balanserad
med toner av rostad malt, torkad
frukt och bitterhumle.
Passar till smakrik husmanskost,
nötkött och lagrade ostar.

Antal/kolli:
Art nr:
Pris:
Volym:
Alk. Vol.:

12 flaskor
8943901
33,90 SEK
50,0 Cl
7,2 %

Antal/kolli:
Art nr:
Pris:
Volym:
Alk. Vol.:

12 flaskor
8150801
30,90 SEK
50,0 Cl
6,0 %

ST AUSTELL PROPER JOB IPA

ST AUSTELL TRIBUTE

Proper Job är en India Pale Ale med
många utmärkelser i bagaget från
diverse mässor och tävlingar.

Denna prisbelönta ale introducerades 1999 och har sedan dess blivit
St Austells flaggskepp både på fat
och flaska.

Doften är frisk och fruktig med
gräsiga humletoner och inslag av
passionsfrukt och lätt rostad malt.

Doften är fruktig med inslag av apelsin, torkade aprikoser och nougat.

Smaken är lätt knäckig med stor
grapefruktliknande beska och fin
brittisk fruktighet.

Smaken är frisk och fruktig med
drag av mörk frukt, rostad malt och
en gräsig humlebeska.

Passar till kittostar, kyckling och
vit fisk.

Utmärkt som sällskapsdryck, men
passar även till stekt fisk, smakrika
kötträtter och fågel.

Antal/kolli:
Art nr:
Pris:
Volym:
Alk. Vol.:

Antal/kolli:
Art nr:
Pris:
Volym:
Alk. Vol.:

BEER ENTHUSIAST

12 flaskor
101101
28,90 SEK
50,0 Cl
5,5 %

12 flaskor
8796001
25,90 SEK
50,0 Cl
4,2 %
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ISLAND
AKUREYRI
EINSTÖK ÖLGERÐ

Einstök bryggeriet ligger bara 10 mil söder om polcirkeln i
fiskehamnen i Akureyri på Island.
Här strömmar vatten från regn och förhistoriska glaciärer
på berget Hlidarfjall genom lavafält och levererar det
renaste vattnet på jorden, och den perfekta grunden för
bryggning av läckert uppfriskande hantverksöl.
Bryggeriet namn kommer från det isländska ordet för
“unik” och namnet är klockrent, eftersom inget annat (öl)
i världen kan mäta sig med den. Alla Einstöks öl är 100%
ekologiska, utan genmodifierad gröda.
www.einstokbeer.com
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EINSTÖK ARTIC PALE ALE
Einstök Pale Ale är ett resultat av en
kombination mellan tre olika typer
av humle och rent isländska vatten
där robusta smakmöten mellan
sammetslen malt och bitter humle
skapar storverk.
Ölet bryggs av pale ale malt,
crystal malt och choklad malt.
Cascade humle ger ölet den typiska
amerikanska karaktären, medan
norra Brewer och Hallertau lägger
tillräckligt bitterhet att göra denna
Ale uppfriskande Isländsk.
Komplex och humledriven doft med
inslag av kola och malt.
Smakrik, mjuk och samtidigt bitter
smak med tydlig ton av kola och
humle.
Passar utmärkt till allahanda matnyttigt såsom hamburgare, pasta och
matiga sallader.
Antal/kolli:
Art nr:
Pris:
Volym:
Alk. Vol.:

24 flaskor
8868003
21,90 SEK
33,0 Cl
5,6 %
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EINSTÖK DOBBELBOCK

EINSTÖK WEE HEAVY SCOTCH ALE

En vinteröl i traditionell stil.
Den robusta aromen och långa, rika
finishen gör detta öl perfekt för kalla
vinterdagar.

Wee Heavy Scotch är en skotsk Ale
med en djup mörk färg och tjockt
krämigt skum.
Ölet har en doft av mörk malt och
inslag av rökt björk.

Einstök Dobbelbock bryggs med
München malt, Pilsner malt, crystal
malt, choklad malt och Bayerskt
humle.
Komplex och maltig doft med inslag
av karamell och choklad.
Smakrik, mjuk och maltig smak
med tydlig ton av karamell
och choklad.

Även smaken går i söt malt och rökt
björk tillsammans med inslag av
karamell. Finishen är söt och rökig.
Passar till grillat lamm, gris, nötkött,
rökt lax, lagrad eller rökt ost, choklad och fruktsallad.

Passar utmärkt till nötter och torkad
frukt även desserter, gärna
med choklad.

Antal/kolli:
Art nr:
Pris:
Volym:
Alk. Vol.:

24 flaskor
8810603
24,90 SEK
33,0 Cl
6,7 %

Antal/kolli:
Art nr:
Pris:
Volym:
Alk. Vol.:

24 flaskor
8901603
25,90 SEK
33,0 Cl
8,0 %

EINSTÖK TOASTED PORTER

EINSTÖK WHITE ALE

Einstök toasted porter har tydliga
inslag av karamell och mörk choklad. Rostad chokladmalt ger en
olycksbådande svart färg, men den
lättdruckna smaken övertygar dig
om att det inte finns någon anledning att vara rädd för mörkret.

Detta är en öl med komplexa smaker
av belgisk witbier, inklusive apelsinskal och koriander. Bryggt med
rent isländskt vatten och en touch av
havre som ger en sval jämnhet som
är unikt smakrik och ger
uppfriskande klunkabilitet.

Ölet är bryggt med pilsner malt,
münchen malt, choklad malt,
bayerskt humle och ett uns äkta
isländskt rostat kaffe.

Ölet är bryggt med vetemalt, pilsner
malt, havre, bayerska noble humle
och kryddad med koriander
och apelsinskal.

Komplex doft av rostat kaffe, lakrits,
mörk choklad och kola.

Den har en ren och fräsch smak tack
vare havre, citron och kryddor som
ger en len och uppfriskande finish.

Smakrik, mjuk och maltig smak
med tydligt rostad karaktär.
Passar utmärkt till smakrika kötträtter och även desserter, gärna med
choklad.

Antal/kolli:
Art nr:
Pris:
Volym:
Alk. Vol.:

BEER ENTHUSIAST

24 flaskor
8801403
21,90 SEK
33,0 Cl
6,0 %

Komplex och kryddig doft med tydligt
inslag av koriander och citrus.
Smakrik, mjuk och samtidigt fruktig
smak med tydlig ton av citrus och jäst.
Passar utmärkt till pasta och
matiga sallader.

Antal/kolli:
Art nr:
Pris:
Volym:
Alk. Vol.:

24 flaskor
8972603
20,90 SEK
33,0 Cl
5,2 %
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ITALIEN
LAZIO
BIRRA DEL BORGO

Birra del Borgo är en hembryggares resa från 30 liters
bryggningar i köket till internationell berömmelse och
samarbete över nationsgränserna.
År 2005 bryggde man sin första öl i centrala Borgorose och
bara fem år senare hade man vuxit ur lokalerna. I samband
med flytten till en modern anläggning några kilometer
utanför Borgorose beslöt man att behålla de gamla lokalerna och idag finner vi där bland annat laboratoriet och
ett mindre bryggverk där man låter sin experimentlusta få
fritt spelrum. Birra del Borgo är något så unikt som en ölproducent där man ger internationella öltyper en italiensk
touch. Vi kan finna samarbeten med Brewdog, Dogfish
Head och Cantillon, men även personliga experiment
såsom öl lagrat på vinfat där man tidigare lagrat Zinfandel.
www.birradelborgo.it
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BIRRA DEL BORGO MY ANTONIA

BIRRA DEL BORGO REALE

My Antonia är skapad tillsammans
med bryggmästaren på Dogfish
Head från USA. För att balansera
sötman och styrkan i ölen använder
man sig av humlesorter såsom
Simcoe, Warrior och Saaz.

Birra del Borgos amerikanska tolkning av en traditionell IPA.
Humlen East Kent Goldings i kombination med malten Maris Otter
och Crystal ger grunden till en IPA
som får sin amerikanska touch av en
rejäl dos med Cascade.

Man har valt att kalla ölet för en
”Continually Hopped Pilsner”, detta
med anledning av att man under
vörtkoket valde att tillsätta en näve
färsk humle i minuten under
hela koket.
Doften är frisk med inslag av citrus,
apelsinskal och elegant maltighet.

Doften är stor med inslag av citrus,
grapefrukt och rostad malt
och kryddor.
Smaken är fyllig och smakrik med
toner av karamell och torkad frukt.
Brygden balanseras upp av en fin
humlearom och ett örtigt avslut.

Smaken är frisk och balanserad med
inslag av humle, tropisk frukt
och citrus.

Antal/kolli:
Art nr:
Pris:
Volym:
Alk. Vol.:

12 flaskor
1167403
33,90 SEK
33,0 Cl
7,5 %

Antal/kolli:
Art nr:
Pris:
Volym:
Alk. Vol.:

12 flaskor
X5366BD0103
32,90 SEK
33,0 Cl
6,4 %

BIRRA DEL BORGO REALE EXTRA
Detta är en extrem variant av Birra
del Borgos Re Ale. Skillnaden är att
man använder tre gånger så mycket
humle i ReAle Extra! Humlen East
Kent Goldings i kombination med
malten Maris Otter och Crystal ger
grunden till en IPA som får sin amerikanska touch av en rejäl dos med
Cascade. All humle tillsätts endast
när det är tio minuter kvar
av vörtkokningen.
Doften är stor med inslag av citrus,
grapefrukt, mandarinskal och kåda.
Smaken är fyllig och smakrik med
kraftfull humlearom som ger lång
och påtagligt humlebitter eftersmak.

Antal/kolli:
Art nr:
Pris:
Volym:
Alk. Vol.:

BEER ENTHUSIAST

12 flaskor
X5366BI0103
32,90 SEK
33,0 Cl
6,4 %
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KINA

LUCKY BUDDHA ASIAN LAGER BEER
Ljus färg.
Frisk doft med inslag av ljust bröd,
mild humle och citrus.

HANGZHOU

Lätt och uppfriskande smak med
mild beska och brödig avslutning.

LUCKY BUDDHA BEER

Passar som sällskapsöl och törstsläckare samt till smakrika rätter
med asiatiska och
mexikanska influenser.

Från Kina, närmare bestämt Tusen Öars Sjö i Hangzhou,
kommer denna ljusa och uppfriskande öl i stilen
asiatisk lageröl.
Den originella flaskan är modell efter Laughing Buddha,
som inte ska förväxlas med den religiösa Buddha.
Budai är namnet på den vandrande buddhistiske munken
som enligt tusenåriga sägner spred glädje, rikedom och
välgång omkring sig på sina resor. Vi finner Laughing
Buddha, eller Lucky Buddha som han också kallas, runtom
i Asien.
Så ta tillfället i akt och sprid lite glädje, dela med dig av
rikedom och välgång, dela en Lucky Buddha med vänner
och bekanta.
www.luckydrinkco.com

BEER ENTHUSIAST

Antal/kolli:
Art nr:
Pris:
Volym:
Alk. Vol.:

24 flaskor
8824903
16,90 SEK
33,0 Cl
4,7 %
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SVERIGE
UPPSALA
SLOTTSKÄLLANS BRYGGERI

Slottskällan är ett av Sveriges mest prisbelönta bryggerier
och ett mål med Slottskällans öl är att kunden ska se på
ölen med samma ögon som de ser på vin.
När bryggeriet 2006 tog fram en ny grafisk profil lades
det in mer information på de nya etiketterna. Smakklockor som visar ölens fyllighet, sötma och beska,
rekommenderad temperatur och rekommendationer på
passande mat att äta till.
Slottskällans Bryggeri drivs med kärleken till ölet i
centrum. Deras mål har alltid varit att brygga sitt öl efter
ovan nämnda principer, utan att låsa oss vid det förflutna.
Möjligheten till variation inom fältet är större än många
svenskar anar och bryggeriet vill vidga såväl sortimentet
som medvetandet om de olika typerna av öl. Deras
grundtanke är att producera öl som de själva tycker om
och deras förhoppning är att tillräckligt många delar deras smak. Än så länge kan de bara konstatera att de tycks
vara inne på rätt spår. Utöver diverse positiva tidningsartiklar och recensioner har Slottskällans öl blivit belönat
vid Nordens största ölmässa Stockholm Beer Festival vid
samtliga av de tillfällen som bryggeriet deltagit.
www.slottskallan.se

SLOTTSKÄLLANS FREEDOM IPA
En India Pale Ale i amerikansk stil
med stora mängder amerikansk
humle som ger en rik frisk doft
samt en markerad beska. Denna i
kombination med den stora maltiga
kroppen och den något högre
alkoholhalten ger en mycket
välbalanserad öl.
I den fylliga smak- och doftprofilen
finns det massor av nyslaget gräs och
citrus och en lång trevlig beska.
Freedom är glutenfri.
Freedom är perfekt till lite starkare
mat som indiska rätter eller tex-mex,
men den är även trevlig som en
smakrik törstsläckare.
Den fungerar självklart även utmärkt till lite kraftigare husmanskost
och grillat kött.

Antal/kolli:
Art nr:
Pris:
Volym:
Alk. Vol.:

24 flaskor
X5366SF0303
22,90 SEK
33,0 Cl
6,5 %

SLOTTSKÄLLANS UPPSALA LAGER
Ett ljust opastöriserat lageröl tillsatt
relativt stora humlegivor för att
skapa en frisk och lockande smakrikedom. Uppsala har genomgått
en lång och kall lagring för att få en
riktigt klassisk lagerkaraktär.
I smakprofilen kan märkas toner av
bröd, nötter, citrus och spannmål,
kombinerat med en lätt och ren
beska.
Humlen skänker ölet en lätt kryddig
karaktär och med den fylliga maltigheten blir resultatet ett välbalanserat och smakrikt öl.
En utmärkt törstsläckare och som
alla ljusa lageröl passar den till mat.

Antal/kolli:
Art nr:
Pris:
Volym:
Alk. Vol.:

BEER ENTHUSIAST

15 flaskor
X5366SU0101
25,90 SEK
50,0 Cl
5,0 %
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UPPSALA BRYGGHUS HOPSESSION APA

UPPSALA
UPPSALA BRYGGHUS

På Uppsala Brygghus brygger man öl med stolthet och
passion. De använder bara de bästa råvaror och följer
ölen noggrant genom hela processen, så att de kan garantera en öl av bästa kvalitet. På Uppsala Brygghus är man
stora ölentusiaster.
Deras öl är ofiltrerade och opastöriserade för att de vill
prioritera smak och arom. Uppsala Brygghus står på
en 600m2 stor industrilokal på Märstagatan i centrala
Uppsala. Bryggverket är på 2000 liter och det finns 15 lagringstankar på 4000 liter vardera. De kommer ha en initial maxkapacitet på ungefär 800 000 liter öl om året och
bryggeriet är därmed Uppsalatraktens största. Killarna på
UB är en grupp ölentusiaster som tillsammans har stor
erfarenhet av ölbranschen, ölbryggning, företagsledning,
sälj och mycket annat. Med stor bryggerfarenhet och expertis i jästhangering kommer Uppsala Brygghus kunna
producera öl av högsta kvalitet redan från start.
www.uppsalabrygghus.se

Hopsession är en session pale
ale med mycket smak, men lite
lägre alkoholhalt. För en mjukare
munkänsla har de använt sig av
en viss del omältat vete och havre.
Humlen står främst försmak och
arom i denna öl.
Genom att använda stora mängder
Mosaic, Citra och Amarillo sent
i koket och i jästtanken, får ölen
mycket smak och arom, men en
liten beska.
Hopsession är en öl som passar bra
som sällskapsdryck, men även till
smakrik mat.

Antal/kolli:
Art nr:
Pris:
Volym:
Alk. Vol.:

24 flaskor
X5366UB0203
22,90 SEK
33,0 Cl
4,5 %

UPPSALA BRYGGHUS SNAKEHEAD IPA

UPPSALA BRYGGHUS CZECH MATE PILSNER

Snakehead IPA är en sann humlebomb. En enkel maltbas sätter
scenen för humlen som dominerar
beska, smak och arom.

En ren, enkel och ärlig pilsner
i tjeckisk stil. Czech Mate är en
pilsner i tjeckisk stil som inte har
tagit genvägar och som kallagrats
omsorgsfullt under lång tid.

Smak och doft från tropiska frukter
och citrustoner kommer från
humlesorterna Citra och Mosaic,
som samspelar med Simcoes typiska
smak av tallbarr och blodapelsin.

Czech Mate är en ren, enkel och
ärlig pilsner, brygd på pilsnermalt
och tjeckisk Saaz-humle och jäst
med färsk tjeckisk lagerjäst.

Snakehead passar bra till kryddstarka maträtter och BBQ,, men kan
lika bra stå för sig själv.
Snakehead IPA vann GULD för
festivalens bästa IPA 2017 på
Stockholm Beer & Whisky Festival.

Antal/kolli:
Art nr:
Pris:
Volym:
Alk. Vol.:

BEER ENTHUSIAST

24 flaskor
X5366UB0403
25,90 SEK
33,0 Cl
6,6 %

Frisk, maltig och med kryddig
eftersmak av humle.
Passar bra till husmanskost eller
som sällskapsdryck.

Antal/kolli:
Art nr:
Pris:
Volym:
Alk. Vol.:

24 flaskor
X5366UB0803
19,90 SEK
33,0 Cl
4,9 %
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TYSKLAND
BOCKHORN
GRÜNBACHER

Bryggeriet Grünbacher huserar i den lilla bayerska staden
Grünbach och är något så ovanligt som ett
renodlat weissbierbryggeri.
Hela åtta olika sorters weissbier produceras med traditionella metoder i det lilla bryggeriet som grundades på
1780-talet.
www.gruenbacher-weissbiere.de

GRÜNBACHER URWEISSE HELL
Urweisse Hell är en av bryggeriets
kraftigare ljusa veteöl och är baserat
på ett gammalt recept från början av
1900-talet.
Ölet är ofiltrerat och opastöriserat
för att bevara så mycket som möjligt
av smakrikedomen.
Doften är stiltypisk med stora
fruktiga toner av banan och en
underliggande ton av kryddnejlika
och nybakat vetebröd.
Smaken är fyllig men mjuk och viss
sötma från veten, fruktighet från
jästen och diskret beska.
Passar utmärkt till charkuterier och
plockmat samt till rätter på fisk och
skaldjur.
Prova även med klassiska svenska
wallenbergare med potatispuré!

Antal/kolli:
Art nr:
Pris:
Volym:
Alk. Vol.:

SIGMARINGEN
ZOLLER-HOF PRIVATBRAUEREI

Zoller-Hof Privatbrauerei grundades 1845 i Sigmaringen i
Sydöstra delen av Tyskland. Verksamheten bedrivs än idag
i privat regi. Filosofin hos Zoller-Hof är att inte kompromissa med vare sig råvaror, smak eller hantverksmässig
noggrannhet. Naturligtvis bryggs ölen enligt de tyska
renhetslagarna som härstammar från 1516.
www.zoller-hof.de

20 flaskor
126701
19,90 SEK
50,0 Cl
5,1 %

ZOLLER-HOF SPECIAL EXPORT 5,0 %
Detta är en öl i stilen export som
bryggs av mer eller mindre alla tyska
bryggerier. Ölstilen kan beskrivas
som krispig och maltdriven med
balanserad humleton.
Swing-top är en förslutning som dels
är vacker för ögat, men också enkelt
låter dig återförsluta flaskan om du
inte dricker allt på en gång.
Doften är bred och maltig med generösa inslag av spannmål och örter.
Smaken är brödig med örtiga undertoner och inslag humle och honung.
Beskan är balanserad och
väl integrerad.
Passar till ljus fisk, charkuterier,
grillat kött och smakrika vegetariska rätter, gärna med t ex sparris i
huvudrollen.

Antal/kolli:
Art nr:
Pris:
Volym:
Alk. Vol.:

BEER ENTHUSIAST

24 flaskor
123303
18,50 SEK
33,0 Cl
5,0 %
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Se katalogen här

Följ oss gärna på

Beer Enthusiast | Box 190 | SE-101 23 Stockholm | Telefonnr: 08 51 48 49 80

